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399. 

Jūs rakstāt, ka “kodols”, kas ar apmierinošu cītību apmeklē dažādas grupas, sastāv no 

50-60 cilvēkiem. Tas ir lieliski. Ja no šī daudzuma beidzot izvirzītos 6-7 cilvēki, kas 

stingri nostabilizējušies Mācībā, kas presē un lektora pults būtu spējīgi sludināt 

Dzīvās Ētikas pamatus, tad es to uzskatītu par lielu sasniegumu. 

Tās atsevišķās personības, kuras izveidojušas sevī garīgo līdzsvaru jeb pašdisciplīnu 

un stingri iet pa reiz izvēlēto ceļu, patiesi var saukt par pasaules balstiem. Ja mēs 

esam apzinājušies, ka apziņas paplašināšana ir visbūtiskākais, tad mēs nejūtam 

nogurumu un tveram katru mirkli, lai nestu savā krātuvē zināšanas un pieredzes 

graudus. Patiesi, daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. 

Tāpat neapšaubāmi, ka daudzi garīgi attīstīti cilvēki un jo sevišķi Lielo Skolotāju 

mācekļi naktīs strādā astrālajā un pat mentālajā plānā, palīdzot saviem tuviniekiem un 

paziņām, vai arī izpildot Skolotāju rīkojumus. Bet vienmēr ir jāņem vērā, ka 

mēdiumistiski raksturi vairāk patur prātā šādus savus nakts piedzīvojumus, ja viņu 

organisms ir īpaši uzbūvēts. Iemesls, kādēļ pat garīgi attīstīti cilvēki samērā reti 

atceras savas darbības citos plānos, ir tas, ka pastāv vibrāciju starpība starp plāniem. 

Fiziskās smadzenes nevar ar tādu vieglumu saglabāt šo smalko vibrāciju iespaidus, 

un, ja sāksim bieži varmācīgi pastiprināt to vibrācijas, tad nenovēršami sekos 

organisma sabrukums. Biežāk var saglabāt atmiņas par savu nakts darbību, ja ir 

sasniegta zināma Agni Jogas pakāpe. Bet arī tam ir nepieciešami atbilstošu kosmisku 

un fizisku apstākļu priekšnoteikumi un to ievērošana. Tā, ir nepieciešama apkārtējās 

atmosfēras tīrība un harmonija, kā arī ievērojams ģeogrāfisks augstums. Tikai pilnīgs 

Adepts saglabā apziņu visos savos trijos ķermeņa stāvokļos un nav ierobežots savā 

darbībā; bet arī Viņam tad ir jādzīvo sevišķos apstākļos. 

Dažas okultas grāmatas dod šādu redzējumu un smalkās pasaules piedzīvojumu pilnu 

programmu, un šīs programmas lasījušie bieži redz šos nospiedumus smadzenēs, 

pieņemot tos par tiešamību. Mūsu galvenais uzdevums ir atturēt cilvēkus no ļaunuma, 

ko dod varmācīga psihiska attīstīšana pēc receptēm, kuras bagātīgi izdala dažādas 

pseidookultiskas grāmatiņas, tāpat arī atturēt no spiritisma ļaunuma. Daudz labāk ir 

studēt sapņu simboliku. Jo katrai apziņai ir savi īpaši simboli, kuriem bieži ir pilnīgi 

pretēja nozīme nekā citai apziņai. Sapņi tiek tik maz studēti, lai gan pareiza šādas 

studēšanas nostādne dotu daudz vērtīgu novērojumu. Bet kā visur, tā arī šeit ir 

nepieciešams godīgums, kas ir reta īpašība. Un, ak vai, garīgajā vai, pareizāk sakot, 

psihiskajā plānā tas ir vēl retāk! 

Tāpat daudzi nesaprot, ka attīstītas sirds apzīmējums vispirms ir jāsaprot kā 

paplašināta apziņa. Jo tieši sirds ir apziņas tronis, bet nevis šī labsirdības surogāta – 

sentimentalitātes tronis. Raksturīgi, ka visi austrumnieki, runājot par augstajām 

slēptākajām domām, vienmēr liek roku uz sirds, jo viņi apziņu ievieto sirdī. 
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400. 

Tāpat vienotība nenozīmē saplūsmi vienā formā. Tāpēc ne kroplīgajam 

hermofrodītam, ne Siāmas dvīņiem, ne cilvēkiem ar diviem mugurkauliem nav vietas 

Kosmiskā Daiļuma evolūcijā. Jo Esības jēga ir bezgalīgajā formu daudzveidībā, 

pastāvot ugunīgā pamata vienbūtībai. 

401. 

Spriedums par medijiem ir pareizs, viņu limfa ir mehāniska saite ar Astrālo pasauli, 

bet kā jau katra mehānika, tā nepasargā no visiem uzbrukumiem. Pareizi arī, ka 

tumsas spēki sasprindzina visu viltību, lai paliktu zemes sfērā. 

402. 

Aizejošā rase grauj izredzētos pēctečus nevien ar to, ka liek šķēršļus viņu dzimšanai, 

bet arī dzīvē tumšie spēki sevišķi uzbrūk gaišajiem un viņu pasākumiem. Jo tikai 

nekulturālā apziņā dzīvo priekšstats, ka lieliem gariem ir viegla dzīve, bet 

izsmalcināta apziņa zina pretējo. Jo lielāks gars, jo grūtāks ir tā dzīves ceļš. Kā teikts: 

“Ja svētajiem draud dēmoni, tad Erceņģelim pats Sātans.” 

403. 

Cilvēki paceļas virsotnēs, lai izpētītu kosmiskos starus. Domājams, ka tie maz ņēmuši 

vērā paša kalna būtību. Un neapšaubāmi, nav arī veicinājuši pētījumus, pētīdami paši 

savas enerģijas. Novērotāju juceklīgais apvienojums spēj eksperimentu vai nu 

veicināt, vai arī tikpat kā izjaukt. Es brīnos, cik ļoti cilvēki paļaujas uz nedzīviem 

aparātiem, aizmirsdami savas dzīvās enerģijas ietekmi. Vispareizāko aparātu 

svārstīguma izpausmes dažādās rokās pelna ievērību. Pat smalkie hronometri dažādās 

rokās darbojas dažādi. Tik vienkārša acīmredzamība, protams, izraisa punduru 

smieklus. Vai tiešām tie ir tik zemās domās par sevi, ka neatzīst pat nekādas savas 

emanācijas? 

It kā neuzskatītu sevi radītus pēc Dieva ģīmja un līdzības. Bet taču pat cūkām ir savi 

izstarojumi! 

404. 

Katra mašīna izveido īpašu strādnieku psiholoģiju. Mašīnas ritms ir spēcīgs 

domāšanas uzbūves faktors. Tāpēc jāizpēta dažādu mašīnu ritms. Var sacīt, ka mašīna 

ir pastāvošo apstākļu pazīme. Strādniekam, kas apkalpo mašīnas, vajadzīga sevišķa 

intelektuāla audzināšana, lai tas nepakļautos mašīnas ritma ietekmei. Vairums 

neizpratīs sacīto un nodomās, ka šādam abstraktam prātojumam nav nozīmes. Laiks 

atskārst, kur abstrakcija un kur īstenība.  

405. 

Jāprot pārvarēt šķietamās pretrunas. No vienas puses, jāaudzina labsirdība, no otras – 

jāapjēdz skarbums. Daudziem šāds uzdevums gluži neatrisināms, vienīgi sirds var 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

11.daļa: Radošais Aplis. 

9.nodaļa: Stingrā gaita. 

 

3 lapa no 3 lapām 
 

pasacīt, kad šīs abas kādības nebūs viena otrai pretrunīgas. Sirds norādīs, kad 

jāsteidzas tuvākam palīdzēt. Tā arī pavēlēs, kad savaldīt satraukta dzīvnieka neprātu. 

Nevar vārdos izteikt likumu, kad ir vienas vai otras darbības nepieciešamība. Sirds 

likumi nav rakstīti, bet vienīgi sirdī ir taisnīgums, jo sirds ir pasauļu tilts. 

Kur pašaizliedzības svari? Kur varoņdarba tiesnesis? Kur pienākuma mērs? Prasmes 

šķēps var pavīdēt pēc sirds pavēles. Sirdij nav pretrunu. 

406. 

Mierīgā virsmā atspoguļojums ir skaidrs. Katrs saviļņojums izkropļo skaidrību. Tāpat 

arī vissākotnīgā enerģija prasa mieru, lai atspoguļotu Patiesību. Nevajag domāt, ka 

miers ir panīkums vai nespēks. Tikai juceklīgs saviļņojums spēj izkropļot enerģijas 

spoguli. 

Daudz runā par mierīgumu, kāds piemīt gudrajiem, bet tas ir liels spriegums, tik liels, 

ka enerģijas virsma kļūst spogulim līdzīga. Tāpēc nevajag ieskatīt mieru par 

bezdarbību. 


